
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov medzi: 

 
Zmluvné strany: 
 
Názov   Slovak Telekom, a. s. 
Sídlo:   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava 1, Oddiel  
   Sa, Vložka č. 2081/B  
IČO:   357 63 469 
DIČ:   2020273893 
IČDPH:  SK2020273893 
Bankové spojenie:  .    
Č. účtu:    
V zastúpení:               Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko 
V zmysle Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.        
Osoba oprávnená konať vo veciach plnenia Dohody: 
      Martina Gajdošíková, špecialista pre komunikáciu 
 (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“) 
  
a 
 
Názov                        Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie       
sídlo:   Cyprichova 42, 831 53 Bratislava                     
IČO:    00681385      
DIČ:   2020796415   
zastúpená:   Mgr. Janette Motlová, riaditeľka VÚDPaP 
bankové spojenie:    
IBAN:                          
Osoba oprávnená konať vo veciach plnenia Dohody: 
              Mgr. Janette Motlová, riaditeľka VÚDPaP                                   
(ďalej len „VÚDPaP“) 
 

PREAMBULA 

1. Slovak Telekom je akciová spoločnosť platne zriadená podľa slovenského právneho 
poriadku a má významné postavenie a dlhoročnú tradíciu na trhu poskytovania verejných 
elektronických komunikačných služieb v Slovenskej republike. Slovak Telekom v zmysle 
svojho predmetu podnikania poskytuje  elektronické komunikačné siete a elektronické 
komunikačné služby na základe Všeobecného povolenia č. 1/2011 vydaného 
Telekomunikačným úradom SR podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších prepisov na poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Spoločnosť Slovak Telekom 
má záujem podporiť verejnoprospešné ciele prostredníctvom prevádzkovania národnej 
linky na základe poskytovania nekomerčných informačných služieb verejnoprospešného 
charakteru v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím Telekomunikačného 
úradu Slovenskej republiky. 

2. VÚDPaP je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zameriava na komplexný 
výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže a na výskum podmienok, ktoré 
tento vývin ovplyvňujú a to ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, výskumu, 
vedy a športu SR.  

 
 

 



Článok l 
PREDMET A ÚČEL DOHODY 

1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomnej spolupráce, práv a povinností zmluvných 
strán pri prevádzkovaní krízovej bezplatnej linky 0800 864 883 informačných služieb 
verejnoprospešného charakteru, ktorých cieľom je zabezpečenie zriadenia 
a prevádzkovania telefonickej linky zameranej na pomoc a poradenstvo  pre rodičov, ktorí 
potrebujú radu psychológa, špeciálneho pedagóga alebo sociálneho mediátora. Je určená 
hlavne pre rodičov detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami  (ďalej „Linka“) počas 
platnosti a účinnosti tejto Dohody (ďalej len „Dohodnuté obdobie“). 

2. Účelom zriadenia a prevádzkovania Linky je telefonické psychologické, 
špeciálnopedagogické a sociálno-právne poradenstvo pre deti, rodičov a učiteľov na otázky 
súvisiace so zvládaním situácie spôsobenej pandémiou  COVID 19 a opatreniami orgánov 
verejnej moci s tým súvisiacimi. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Slovak Telekom poskytne počas Dohodnutého 
obdobia VÚDPaP technologické riešenie a technologický spôsob zriadenia 
a prevádzkovania Linky, výlučne na dosiahnutie účelu uvedeného v bode 2. tohto článku 
tejto Dohody.  

4. Zákazník spoločnosti Slovak Telekom, ktorý využíva elektronické komunikačné služby 
spoločnosti Slovak Telekom, ako aj zákazníci iných mobilných operátorov 
a prevádzkovateľov pevných liniek, podnikajúcich na území Slovenskej republiky, ktorí 
využívajú elektronické komunikačné služby týchto prevádzkovateľov („Zákazníci“) budú 
mať možnosť nepretržite, počas 24 hodín, 7 dní v týždni počas Dohodnutého obdobia 
bezplatne využívať Linku v rámci územia Slovenskej republiky na účely uvedené  v  bode 
2. tohto článku tejto Dohody (ďalej len „Služba“).  

5. VÚDPaP  a spoločnosť Slovak Telekom sa uzatvorením tejto Dohody dohodli na vzájomnej 
spolupráci, spočívajúcej v poskytnutí technologických riešení spoločnosťou Slovak Telekom 
VÚDPaP , ktoré umožnia osobám využívajúcim verejné mobilné elektronické komunikačné 
služby mobilných operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu a verejné elektronické 
komunikačné služby prevádzkovateľov pevných liniek na území SR, využívať Linku na účel 
definovaný v bode 2. tohto článku tejto Dohody. 

 

Článok ll 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Spoločnosť Slovak Telekom sa zaväzuje : 

a) zabezpečiť prevádzkovanie Linky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 864 883 (ďalej 
aj „Bezplatné číslo 0800“) a poskytovanie Služby počas Dohodnutého obdobia, 

b) umožniť Zákazníkom počas Dohodnutého obdobia využívať Službu, a to na 
Bezplatnom čísle 0800, za predpokladu poskytnutia všetkej potrebnej súčinnosti zo 
strany VÚDPaP, požadovanej v zmysle jednotlivých ustanovení tejto Dohody, 

c) plniť povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody riadne, v primeranej kvalite a s vynaložením 
odbornej starostlivosti a poskytnúť VÚDPaP potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu 
tejto Dohody. 

2. VÚDPaP sa zaväzuje : 

a) prezentovať spoločnosť Slovak Telekom ako výhradného partnera Linky, a to 
nasledovným spôsobom : 

- na web stránke www. vudpap.sk, 

- v médiách, ktoré budú propagovať Linku a aktivity VÚDPaP, 

- v propagačných materiáloch a kampaniach prezentujúcich VÚDPaP  a jeho aktivity 
súvisiace s prevádzkovaním Linky, 



- pri akciách a podujatiach organizovaných VÚDPaP zameraných na prezentáciu 
a propagáciu Linky. 

b) vopred oboznámiť a predložiť spoločnosti Slovak Telekom na odsúhlasenie všetky 
vizuály či iné materiály, nosiče, spôsoby, formy a prevedenia prezentácií  Linky, 
obsahujúce obchodné meno  alebo logo spoločnosti Slovak Telekom,  a to najmenej 7 
pracovných dní pred ich zverejnením; spoločnosť Slovak Telekom si na vyjadrenie, 
prípadne pripomienkovanie vyhradzuje 2 pracovné dni, pričom pripomienky spoločnosti 
Slovak Telekom vznesené k textu, veľkosti, umiestneniu, prevedeniu a forme 
prezentácie obchodného mena alebo loga spoločnosti Slovak Telekom je VÚDPaP 
povinná akceptovať a po vzájomnej dohode do týchto materiálov alebo prezentácií 
zapracovať, 

c) plniť povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody riadne, v primeranej kvalite a s vynaložením 
odbornej starostlivosti a poskytnúť spoločnosti Slovak Telekom potrebnú súčinnosť pri 
plnení predmetu tejto Dohody, najmä pri zabezpečovaní poskytovania Služby, 

d) zriadiť a prevádzkovať Linku výlučne na verejnoprospešný účel špecifikovaný v čl. 
I bode 2. tejto Dohody, 

e) uhradiť spoločnosti Slovak Telekom poplatok za plnenia poskytnuté podľa článku II bodu 
1. písm.  a), b), c) a d) tejto Dohody, a to spôsobom dohodnutým v článku IV tejto 
Dohody. 

 
Článok III 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. VÚDPaP sa na základe tejto Dohody zaväzuje uhradiť spoločnosti Slovak Telekom za 

plnenia podľa článku II  bodu  1. písm. a), b), c) a d) tejto Dohody poskytnuté počas doby 
trvania Dohody pravidelný poplatok vo výške 1,- EUR (slovom jedno eur) za poskytovanú 
službu za každých 12 mesiacov trvania Dohody. K poplatku dohodnutému podľa 
predchádzajúcej vety bude pripočítaná DPH  podľa platných právnych predpisov.  

2. Spoločnosť Slovak Telekom vystaví faktúru za poplatok podľa bodu 1. tohto článku tejto 
Dohody k poslednému dňu každého 12. kalendárneho mesiaca trvania tejto Dohody. 
V prípade ukončenia tejto Dohody pred uplynutím dohodnutej doby jej trvania, spoločnosť 
Slovak Telekom vystaví faktúru na alikvotnú výšku zodpovedajúcu dobe, počas ktorej boli 
plnenia podľa článku II  bodu  1. písm. a), b), c) a d) tejto Dohody poskytované. Alikvotná 
čiastka, ktorá bude predmetom faktúry bude vypočítaná na základe nasledujúceho vzorca:  

poplatok vo výške [1,- EUR : 365 dní (1 rok]) x počet kalendárnych dní zodpovedajúcich 
skutočnému poskytovaniu plnení, ktoré dovtedy neboli predmetom fakturácie podľa tejto 
Dohody x DPH podľa platnej legislatívy. 

3. Faktúra uvedená v bode 2. tohto článku tejto Dohody bude obsahovať náležitosti v zmysle 
platnej legislatívy a číslo tejto Dohody, uzatvorenej medzi spoločnosťou Slovak Telekom 
a VÚDPaP , ktoré tejto Dohode priradila spoločnosť Slovak Telekom. Táto faktúra bude 
splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia VÚDPaP . 

4. V prípade, ak sa VÚDPaP dostane do omeškania so zaplatením faktúry uvedenej v bode 3 
tohto článku tejto Dohody, je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená účtovať VÚDPaP úroky 
z omeškania, a to vo výške 0,05 % za každý, i začatý deň omeškania, až do úplného 
uhradenia tejto dlžnej sumy a uplatniť si voči VÚDPaP tento svoj nárok vystavením faktúry 
doručenej VÚDPaP. 

Článok IV 

ETICKÁ KLAUZULA 

Zmluvné strany prehlasujú, že vykonávajú svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného styku, pri 



zachovávaní morálnych štandardov a dodržovaní zásad obchodnej etiky. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že sa zdržia akýchkoľvek jednaní, ktoré by mohli byť zo strany tretích osôb 
považované za nemorálne, za jednanie v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou 
etikou. 

Článok V 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie, ktoré sa viaže k predmetu tejto Dohody, ktoré 
bolo medzi zmluvnými stranami navzájom poskytnuté pred uzavretím tejto Dohody sa 
primerane uplatňujú zmluvné podmienky a dojednania tejto Dohody. Zmluvné strany týmto 
súhlasia, že sa touto Dohodou a jej podmienkami primerane spravuje aj všetka vzájomná 
spolupráca a vzájomne poskytované plnenia zmluvných strán, ktoré sa týkajú  totožného, 
resp. k obdobného predmetu plnenia, ako je predmet plnenia podľa tejto Dohody, ktoré 
boli vykonané, poskytnuté a prijaté zmluvnými stranami v období pred uzavretím tejto 
Dohody, v období od 23.3.2020 do dňa účinnosti tejto  Dohody.  

2. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.6.2020. Dohoda nadobúda platnosť 
dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s ustanovením § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto Dohodou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, platného v čase uzatvorenia Dohody 
a podporne ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Všetky dodatočne dohodnuté zmeny obsahu tejto Dohody musia mať formu písomného 
dodatku k tejto Dohode a musia byť potvrdené podpisom oprávnených zástupcov 
zmluvných strán. 

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá   pokiaľ je 
to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Dohody. 

6. Dohoda bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých spoločnosť Slovak Telekom 
obdrží tri rovnopisy a VÚDPaP jeden rovnopis. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
V Bratislave dňa 29.5. 2020    V Bratislave dňa 29.5.2020 
 
Za Slovak Telekom, a.s.:              Za VÚDPaP:  
 
 
 
 
 
 
........................................................   .................................................... 
Dušan Švalek                   Janette Motlová  
riaditeľ pre Slovensko                  riaditeľka VÚDPaP  


